
Ballast Nedam is een ontwikkel- en bouwonderneming waarbij de projecten de kern van het bedrijf vormen. We willen het meest competitieve 

bouwbedrijf van Nederland zijn. Via directe en open dialoog met onze klanten en partners ontwikkelen we toekomstbestendige gebouwen en 

infrastructuur: van droom tot realisatie. Dit koppelen we aan onze slimme kijk op kostenefficiëntie, techniek, wereldwijde expertise en focus op 

operational excellence. Zo komt Ballast Nedam tot grensverleggende oplossingen. 

Uitvoerder Verankering en Fundering
Ben jij het fundament van onze uitvoering?

 

Van Leeuwen Verankeringen & Funderingssystemen B.V.
Van Leeuwen Verankeringen & Funderingssystemen B.V. is onderdeel van Ballast Nedam PMC. Dit geeft BN PMC een unieke positie binnen Nederland 

en daarbuiten. Wij zijn in staat totaaloplossingen aan te bieden én onze klant te ontzorgen. Van Leeuwen heeft een sterke onafhankelijke positie als spe-

cialist in verankeringen en funderingen met onze Leeuwankers®, LEKA-palen én GEWI- of strengenankers. Al meer dan een halve eeuw leggen wij ons 

toe op innovatieve verankeringen van alle denkbare bouwkundige constructies. Liefde voor het pionieren combineren we met realistisch ondernemer-

schap en een pragmatische aanpak. Deze fundamenten hebben ons bedrijf gevormd tot een oplossingsgerichte partner.

Jouw uitdaging
Als (Hoofd-)uitvoerder weet jij als geen ander hoe verankeringen en geboorde funderingssytemen gebouwd moeten worden. Primair houd jij je bezig 

met het aansturen van de dagelijkse productie op de bouwplaats en je weet het team te motiveren en te inspireren. Je bent besluitvaardig, communica-

tief vaardig en je houdt ervan om te organiseren. Je onderhoudt intensief contact met de klant. De voortgang van de werkzaamheden op de projecten 

leg je in (dag)rapporten vast.

Jouw profiel
•	 Je	bent	in	het	bezit	van	een	MBO-diploma	en	5-10	jaar	aantoonbare	ervaring	in	een	soortgelijke	functie;

•	 Je	hebt	ervaring	met	het	uitvoeren	van	verankeringen	en	geboorde	funderingssystemen;

•	 Je	bent	in	het	bezit	van	een	geldig	VCA-certifcaat	VOL;

•	 Je	bent	een	echte	teamspeler	en	je	kunt	mensen	motiveren	en	inspireren;

•	 Je	bent	klantgericht	en	flexibel;

•	 Je	denkt	mee	over	verbeteringen	en	innovaties.

Wat bieden wij

Van Leeuwen hecht veel waarde aan gemotiveerde medewerkers. Daarom bieden wij: 
•	 Een	goed	salaris	over	13	periodes	met	20	vakantiedagen,	10	roostervrije	dagen	en	13	individuele	budgetdagen;

•	 Veel	ontwikkelingsmogelijkheden;

•	 Een	gemotiveerd	team	collega’s!

Wij kijken uit naar jouw reactie!
Solliciteer snel via onderstaande link:

https://werkenbij.ballast-nedam.nl/apply/uitvoerder-verankering-en-fundering/jm7c6h


